
A A nagymamák Szent Anna Közössége szervezésében teaház lesz 
a Szent Család Óvoda közösségi termében február 28-án, szombaton, 
délután 3 órától. A rendezvény vendége Szabóné Piri Zsuzsánna evan-
gélikus lelkésznő. Mindenkit szeretettel várnak. 

Plébániánk templomi gyerekkórust szeretne alapítani, amelybe a 6 
és 12 év közötti gyerekeket várjuk, ahol szakképzett tanítónő vezeté-
sével tudnak a szent szolgálatra felkészülni. Részletes tájékoztató és 
jelentkezési lap a hivatalban és a sekrestyében kapható.  

Szeretettel kérjük, hogy aki évértékelő szórólapunk kézbesítésében 
segíteni tud, szíveskedjék a sekrestyében jelentkezni! A még lefedetlen 
utcák listája a Hírlevélben található.  

A plébániai Karitász-csoport nagyböjti adománygyűjtés hirdet, 
amely során ismét a plébániánk területén élő rászoruló családokat 
támogathatjuk. Március 22-ig gyűjtünk tartós élelmiszereket és pénz-
adományokat, amelyeket a templomban lehet leadni. Szeretettel kér-
jük a Testvérek nagylelkűségét, hiszen Karácsonyhoz képest ilyenkor 
általában csökken az adakozási kedv. Segítsünk együtt most is! 

Még két hely van a márciusi Új élet kurzusra. Részletes információ 
az újságos asztalon levő szórólapon található. 

A közelgő Szent Márton jubileumi évre Egyházmegyénk Szent Már-
ton imakönyvet jelentetett meg. Az imakönyv 1500 Ft-ért megvásárol-
ható a sekrestyében.  

Plébániai magazinunknak, az Örömhírnek legújabb száma ingyene-
sen felvehető az újságos asztalról.  
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Szent Márton imakönyv 
 
Sokak együttműködésének köszönhető-

en megjelent a Felemelő szeretet című 
Szent Márton imakönyv. A könyv összeállí-
tásának és megjelenésének a 2016-os Szent 
Márton Jubileumi Év ad apropót. Jövőre 
ünnepeljük ugyanis az Európa-szerte nagy 
tiszteletnek örvendő Szent Márton születé-
sének 1700. évfordulóját. A 2015-ös kész-
ületi évben többek között ez az imakönyv is 
lehetőséget biztosít arra, hogy méltóképpen 
készüljünk fel a 2016-os esztendőre, amikor 
reményeink szerint szentatyánk, Ferenc pá-
pa is ellátogat Szent Márton szülővárosába. 

Az imakönyv első része átismétli a legfontosabb imádságokat. 
Minden fejezet előtt rövid részlet olvasható a legismertebb Szent Már-
ton-életrajzból, Sulpicius Severus művéből. Az imádságok, litániák, 
elmélkedések, egyetemes könyörgések, szentkilencedek mellett 
szebbnél szebb országosan ismert és helyi születésű Szent Márton 
énekek – kottával együtt – (Márton, Krisztus apostola; Szent Márton 
püspök, Pannon földnek szentje; Lelkesülten, meghatottan; Ó, Szent 
Márton püspök, példaképünk ) és versek is megtalálhatók a kiadvány-
ban. 

A kiadvány megvásárolható templomainkban 1500 Ft-ért. 
(Forrás: martinuskiado.blogspot.hu) 



 Évértékelő szórólap – még szabad utcák 
 
Évértékelő szórólapot szeretnénk 

plébániánk minden családjához eljut-
tatni. Ehhez kérjük önkéntesek segít-
ségét, akik egy-egy utcát elvállalva 
kihordják a postaládákba a szórólapot 
és az egyházközségi hozzájárulás befi-
zetésére szolgáló borítékot. A még 
szabad utcák a következők: 

Alsóerdei út, Apáczai Csere János 
tér, Aranyeső utca, Azáleás utca, 

Átalszegett utca páratlan oldala (kivéve: 25-33), Borostyán sor, Budai 
völgy, Cédrus utca, Ciklámen utca, Cinke utca, Csutor Imre utca, Erkel 
Ferenc utca (páros oldala 18-a-tól, páratlan oldala 23-tól), Futrinka 
utca, Gálafeji utca, Goldmark Károly utca, Gyöngyvirág utca, Hajnal 
utca, Határjáró utca, Havasi gyopár utca, Hegyalja út 1-28 és 69-től, 
Ifjúság útja, Izzó utca, Jászai Mari utca, Jázmin utca, Köztársaság útja 
páros oldal 48-tól (kivéve 82-104), páratlan oldal 39-től (kivéve 69-71), 
Lehet utca, Lépcsősor utca, Ligetszépe utca, Liszt Ferenc utca, 
Lukahegyi út, Meredek utca, Mókus utca, Napsugár utca, Nárcisz utca, 
Nemzetőr út (kivéve 2-18), Nimród utca, Pálóczi Horváth Ádám utca 
(kivéve 13-15), Sövény utca, Stromfeld Aurél utca, Százszorszép utca, 
Vajda Lajos utca, Vakaroshegyi utca, Varkaus tér 

Hálásan köszönünk minden segítséget! 
 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Szanati Benjamin Zalán: 2015. február 15. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Gróf Lászlóné Péntek Irma: 2015. február 19. 

Dr. Hartwig Ferenc: 2015. február 20. 
Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Február 23, hétfő, 6 óra 
Február 24, kedd, Szent Mátyás apostol 
 8 óra: + Nagy Sándor temetési szentmiséje 

18 óra: Önkéntes munkatársainkért 
Február 25, szerda, 18 óra 
Február 26, csütörtök, 6 óra 
Február 27, péntek 
 12 óra: Lukács Lajos temetési szentmiséje 

18 óra: Hálából családtagokért 
Február 28, szombat, 7 óra: + János édesapa 
Március 1, Nagyböjt 2. vasárnapja  
 7 óra: + János és családja 

8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 
10 óra: + Emília, szülei Anna és László 
18 óra: + Édesapa és nagyszülők 
 

Ma a katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyadományokat. 17 
órakor a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában.  

A nagyböjti időszakban minden hétfőn és csütörtökön hajnali 
szentmisék vannak reggel 6 órakor. Minden pénteken pedig keresztúti 
ájtatosságot végzünk 17 órától a templomban.  

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz február 24-én, kedden 
az esti szentmise után. 

A Szent Család Óvoda nyílt napra várja a leendő kiscsoportosokat 
szüleikkel együtt február 24-én, kedden 17 órától. 

Február 25-én, szerdán, fél 5-től szeretettel várják a Mindszenty is-
kolába a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket az iskolára felkészítő 
foglalkozásra. A részletes program a kihelyezett plakáton látható. 


